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El Consell de Gremis reclama incloure sectors oblidats en les ajudes directes 
 

 Considera que el Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març inclou de forma desigual 
activitats que s'han vist afectades de forma directa i indirecta. 

 
Barcelona, 16 de març 2021.  El Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures 
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, 
inclou de forma desigual a activitats que, tot i no haver estat directament prohibides o 
restringides durant la pandèmia, s'han vist afectades de forma indirecta. 
 
Atès que els ajuts a autònoms i empreses han de ser convocats, atorgats i revisats per les 
comunitats autònomes, però subjectant-se a aquest Reial Decret, el Consell de Gremis reclama a 
l'Estat la inclusió de més sectors que han patit econòmicament a causa de les diverses 
obligacions de tancament i restriccions d’obertura, a més a més dels efectes col·laterals d’altres 
mesures relacionades amb la Covid-19, com són els tancaments perimetrals o l’anul·lació de fires i 
esdeveniments, entre d’altres. 
 
Sectors com el comerç llibreter, els tallers, les perruqueries, autoescoles o acadèmies de formació 
no reglada, entre altres, han quedat apartats del Reial Decret Llei que articula el repartiment 
d'una línia de 7.000 milions d'euros, a través de les comunitats autònomes, per ajudes directes 
dels sectors més afectats per la pandèmia on els ingressos hagin caigut més d'un 30% respecte a 
2019. 
 
En declaracions del president del Consell de Gremis, Joan Guillén, "no s'entén el repartiment 
d'aquests ajuts, s'inclouen negocis als quals mai se'ls ha restringit l'activitat o que han millorat fins 
i tot els seus resultats per l'augment del teletreball, i es descarten sectors que han patit moltes 
restriccions, amb importants caigudes de facturació. Tots aquests negocis necessiten ara més que 
mai aquests ajuts per al pagament a proveïdors, subministraments, salaris o arrendaments o 
deute financer. El pla aprovat es queda curt, no és el moment de deixar enrere a cap empresa i 
autònom", subratlla Joan Guillén, que indica que l'ideal és que aquest Reial Decret "permeti a 
qualsevol empresa o autònom de qualsevol sector demanar aquests ajuts si demostra una 
caiguda de la seva activitat de més del 30% per la crisi sanitària". 
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El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any 1980 per a  
la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, serveis i turisme de Catalunya.  
Està integrat per gremis i associacions amb més de 15.000 petites i mitjanes empreses.  
  


